القوى المؤثرة على نمو المناطق العشوائية:
تصنيف المناطق العشوائية للتوصل
إلى أساليب التعامل التخطيطية والوقائية المناسبة
د .غادة محمود احمد حسن
كلية التخطيط العمراني واإلقليمي -جامعة القاھرة

ملخص
يتناول ھذا البحث ظاھرة العشوائيات وانتشار جيوب الفقر فى المناطق الحضرية الكبرى فى مصر بشكل عام وإقليم
القاھرة بشكل خاص .ففى دراسة لمنظمة العمل الدولية تبين انه بحلول القرن الحادي والعشرين ستجد معظم البلدان
النامية نفسھا محاطة باألحياء الفقيرة والمتدھورة ) حزام الفقر( حيث تنتشر مظاھر التلوث البيئي والجريمة والبطالة.
والتي وان بدت فى ظاھرھا مشكلة عمرانية ال يمكن فصلھا عن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي أفرزتھا .وعلى
الرغم من تصاعد االھتمام القومي بقضية العشوائيات إال أن ھناك اختالف واسع فى سمات المناطق العشوائية من نمط
ألخر وبالتالي كيفية التعامل معھا وأولويات التدخل .لذا يھدف البحث إلى الوصول إلى تصنيف للعشوائيات تختلف فيما
بينھا فى خصائصھا ودرجة خطورتھا وانعكاساتھا على أولويات التنمية.حتى يسھل التوصل إلى مداخل تخطيطية
وأساليب للتعامل مناسبة لكل نمط  ،واستنتاج بعض السيناريوھات المستقبلية لتوقع ما يمكن أن يحدث حتى يمكننا تفادى
السلبيات.
ويستلزم ذلك مناقشة ثالث محاور رئيسية ھى تحديد مفاھيم العشوائيات فى مصر وأسباب نشأتھا وتطورھا وأوضاعھا
الحالية ،وتصنيف العشوائيات إلى مجموعة من األنماط  ،وتحديد أھم المداخل التخطيطية واألساليب الوقائية الممكن
اقتراحھا لكل نمط  .وتقوم منھجية البحث على الخطوات التالية:
-

رصد المفاھيم المختلفة للمناطق العشوائية ،و العوامل المؤثرة على ظھور المناطق العشوائية في مصر.
تصنيف العشوائيات من وجھة نظر البحث .ورصد السمات العامة للمناطق العشوائية اآلمنة وغير اآلمنة.
بناء السيناريوھات المستقبلية فى إقليم القاھرة الكبرى.
استنباط أھم التوصيات والمقترحات للمناطق العشوائية .واقتراح السياس ات الواج ب إتباعھ ا طبق ا لألنم اط
المختلفة
اقتراح بعض المناھج التخطيطية الممكن إتباعھا لتنمية وتخطيط المناطق العشوائية.

 ١مقدمة
يتناول ھذا البحث ظاھرة العشوائيات في التجربة المصرية بشكل عام ،وإقليم القاھرة بشكل خاص ،للتعرف
على خصائصھا ومحاولة تصنيفھا للوصول إلى بعض األساليب الوقائية التي تساعد في الحد من تلك الظاھرة
والتخفيف من سلبياتھا .ويتكون البحث من ثالثة أجزاء :الجزء األول يتناول مفاھيم العشوائيات في مصر
وأسباب نشأتھا وتطورھا وأوضاعھا الحالية ،والجزء الثاني يھتم بتصنيف العشوائيات إلى مجموعة من
األنماط ،لكل نمط سماته المختلفة .إما الجزء الثالث فيشمل أھم نتائج البحث والتوصل إلى بعض المداخل
التخطيطية واألساليب الوقائية الممكن اقتراحھا لكل نمط .
تعد ظاھرة النمو العشوائي ظاھرة عالمية تتسم بھا غالبية مدن العالم الثالث أو الدول النامية .وھى كظاھرة
جغرافية تشغل مساحات أرضية غير قليلة .وھى وان بدت في ظاھرھا مشكلة عمرانية إال أنھا ال يمكن فصلھا
عن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي أفرزتھا .وفى دراسة لمنظمة العمل الدولية تبين انه بحلول القرن
الحادي والعشرين ستجد معظم البلدان النامية نفسھا محاطة باألحياء الفقيرة والمتدھورة )حزام الفقر( حيث
تنتشر مظاھر التلوث البيئي والجريمة والبطالة.
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